Verslag Presidium d.d. 26 juni 2014, aanvang 18.00 uur
Locatie: KANTINE gemeentehuis
Aanwezig: de raadsleden Gunter (vanaf agendapunt 4), Van de Plasse, De Putter,
Verbrugge, Werri en Witkam, burgemeester Gelok (vz), gemeentesecretaris Van den Berge
en griffier De Vree.
Afwezig: Boekholt
Aanvang : 18.00 uur

1. Opening,

2. Mededelingen
-

-

-

Gezien de drukke agenda’s zal niet worden deelgenomen aan
ProDemos (dag voor democratie op locatie).
Wethouder Weststrate beëindigt al zijn werkzaamheden bij de firma
Fraanje.
De Bevelandse Bode start na de zomervakantie met een reeks
permanente interviews over Borselse raadsleden.
De structuurvisie 2014 – 2019 ligt vanaf 12 juni t/m 23 juli ter inzage.
Indien de raad belangstelling heeft voor een technisch spreekuur
wordt de griffier hierover geïnformeerd.
De secretaris meldt dat de leidinggevende onlangs een cursus rond
het thema integriteit hebben gehad. Het presidium geeft aan dit een
goede stap te vinden. De fracties koppelen aan de griffier terug of er
belangstelling is voor deze cursus.
De nieuwe wetgeving mbt. het alcoholbeleid wordt grosso modo
goed nageleefd. Overtreders zullen worden aangepakt.

3. Verslag 24 april 2014
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Evaluatie raadsbijeenkomsten:
-12 mei Bijeenkomst ’s Heer Hendrikskinderen over GR De Bevelanden
De heer Werri heeft het gevoel dat raadsleden weinig in gemeenschappelijke
regelingen te zeggen hebben. Het vrijwillige karakter van deelname aan een
GR wordt ter discussie gesteld. Ook de invloed van de raad op GR’s wordt
collectief als miniem ervaren.
De heer De Putter (lid van de klankbordgroep) vindt het goed andere
raadsleden beter te leren kennen. Hij is er van overtuigd dat op langere termijn
één gemeente gaat worden.

-14 mei Bijeenkomst Terneuzen over tafel van 15.
Leuke maar vage bijeenkomst. De door het college verzonden reactie
hieromtrent naar de commissaris van de koning zal ook naar de
fractievoorzitters worden gestuurd.
-15 mei Raadsvergadering.

De motie over GR de Bevelanden is bijna bij alle betrokken gemeenten
overgenomen.
De discussie over de vaststelling van het collegeprogramma tijdens deze
raadsvergadering vindt de heer De Putter een rare gang van zaken. De
oplossing om het programma voor kennisgeving aan te nemen was dé
oplossing.
-Introductieprogramma raad
Voldeed aan de verwachtingen.
-5 juni raadsvergadering
Goede raadsvergadering die leidt niet tot opmerkingen.
-12 juni Info Sociaal domein
Veel informatie.
-19 juni Dorpsvernieuwing
Goede en interactieve bijeenkomst.

5. Raadsplanning en introductieprogramma
De behandeling van de kadernota gebeurd aan de hand van de volgende
afspraken:
a. De spreektijd voor de algemene beschouwing bedraagt maximaal 5
minuten per fractie,
b. De volgorde van sprekers geschiedt door loting door de voorzitter.
c. Na de tweede termijn kan een besluit worden genomen over de kadernota.
d. De griffier informeert voorafgaande aan deze raadsvergadering de raad
over deze spelregels.
10 juli bedrijfsbezoek Hoondert. Aanvang 17.25 uur bij Hoondert.
18 september bezoekt de raad het bevrijdingsmuseum
16 oktober informatiebijeenkomst Volkshuisvesting
20 november woonvisie
Nog vacant in 2014: 13 november
NB bezoek nucleair Borsele, VRZ, Delta en ZSP

6. Afdoening raadsvragen
Geen opstaande raadsvragen.
7. Bestuurlijke samenwerking
Komende week zal er een persbericht komen over het besluit van het AB van
de VRZ met betrekking tot de financiële verdeelsleutel.
Binnenkort zal de raad worden geïnformeerd over de stand van zaken mbt GR
de Bevelanden.
8. Stand van zaken verbouw gemeentehuis
28 juni openhuis gemeentehuis. Programma toegelicht.
Na de zomervakantie volgt eindrapportage en afrekening van de verbouw van
het gemeentehuis.
De interne cijfers komen bij de griffier tzt. ter inzage te liggen.
9. Rondvraag
De heer De Putter inventariseert de belangstelling onder de raadsleden voor een

cursus snellezen. Belangstellende zullen dit aan de griffier. Uit het fractiebudget
zullen de kosten hiervan worden gedekt.
10. Sluiting.

